
 

 

 قالب گچي 

قالب گچي براي بي حركت كردن شكستگي ، اصالح  

دفورميتي ، حمايت و تثبيت مفاصل و استخوانهاي ضعيف 

و دردناك استفاده مي شود كه ضمن محدود كردن 

قسمت معيني از بدن امكان حركت كلي بدن را به بيمار 

اگر الزم باشد مفاصل باال و پايين منطقه مورد .)مي دهد 

 .(مي گيرد نظر در داخل گچ قرار 

  انواع گچ 

 (plastero of paris)قالب هاي معمولي از جنس گچ 

هستند كه در آب خيسانده شده و سپس با فاصله اي از 

الياف نرم روي بدن قرار ميگيرند و هنگام خشك شدن و 

فرم گرفتن گرما آزاد مي كنند و در مجاورت هوا پس از 

 پانزده دقيقه خشك مي شوند ، خشك شدن كامل گچ

بسته به ضخامت آن و شرايط گرمايي و رطوبت محيط ، 

قالب هاي غير گچي از . ساعت طول مي كشد  24تا  42

و يا پالستيك و ( شيشه رشته اي ) جنس فيبرگالس 

رنگي هستند كه شيك تر ، بادوام تر و قوي تر بوده و در 

برابر آب مقاوم مي باشند و طي چند دقيقه به استحكام 

 .ند كامل خود مي رس

 

  مراقبت از گچ 

  شدن گچ از سشوار يا جهت سريع تر خشك

پنكه مي توان استفاده نمود و تا خشك شدن 

كامل روي گچ را با لباس يا ملحفه نپوشانيد 

پوشاندن گچ مرطوب با لباس يا ملحفه .)

موجب تبديل گچ به گچ مرده و از دست دادن 

 .(مقاومت خواهد شد 

 رطوب اطراف خرده هاي گچ را توسط پارچه م

مي توان تميز نمود ، لبه هاي برگشته گچ پس 

از خشك شدن تيز شده و پوست را آزار مي 

 .دهد و بايد برگردانده و تميز شود 

  در صورتي كه خطر تورم عضو وجود داشته

باشد عضو گچ گرفته شده بايد باالتر از سطح 

 .قلب قرار گيرد 

  در صورت وجود درد ، تغيير وضعيت عضو و

فاده از مسكن ساده مي تواند به بيمار است

كمك كند ؛ همچنين كمپرس سرد باالي عضو 

 .به كم شدن درد كمك مي كند 

  در صورت عدم تسكين درد و يا احساس گزگز

و مور مور در عضو داريد حتماً به پزشك و يا 

 .پرستار خود اطالع دهيد 

 

  و عدم حركت انگشتان و ( كبودي )تغيير رنگ

 (عاليم تنگي گچ ) . ا فوراً اطالع دهيد سردي آنها ر

  حتماً مفاصل و انگشتان آزاد را ورزش و حركت

دهيد تا از تحليل رفتن عضالت و سفتي مفاصل 

 .جلوگيري شود 

  از خاراندن عضو زير گچ با وسايل نوك تيز

باد سرد سشوار در برطرف شدن خارش .بپرهيزيد 

 .پوست به شما كمك مي كند 

  ، سفيد ، درخشان و بدون بو مي گچ خشك شده

باشد ، تغيير رنگ و هر گونه بوي نامطبوع و خروج 

ترشحات را از زير گچ به پزشك اطالع دهيد 

ممكن است پيدايش اين عاليم زنگ خطري جدي .

 .باشد كه نياز به اطالع فوري پزشك دارد 

  در صورت اجازه پزشك حتماً با استفاده از چوب

 .ويد زير بغل يا واكر راه بر

  در طول روز موقع نشستن ، عضو گچ گرفته را باال

عضو . نگه داريد و چند بار در روز هم دراز بكشيد 

را باال ببريد تا خونرساني به طور مطلوب انجام شود 

. 

 



 

  در صورتي كه گچ شكسته يا نرم و شل شد ، اقدام

به اصالح آن نكنيد ، به پزشك مراجعه نماييد تا در 

 .تعويض شود صورت لزوم 

  را با استفاده از بالش ويا ( پا)عضو گچ گرفته (

پارچه هاي سه گوش جهت آويزان ( دست 

 .نمودن بازو به گردن باال نگه داريد 

  از خيس كردن گچ بپرهيزيد و در موقع

 .استحمام حتماً آن را با نايلون بپوشانيد 

  بيماراني كه تنه آنها در گچ است ممكن است

از جمله تهوع ، هاي شكمي دچار ناراحتي 

استفراغ و نفخ شوند كه كه تا زمان برطرف 

شدن مشكل ، دارو  درماني خواهند شد و از 

ممكن است بيمار .)خوردن نيز منع مي شوند 

تنفس سريع ، افزايش ضربان قلب ، تعريق ، 

 .(افزايش فشار خون و اضطراب داشته باشد 

  ، پس از باز كردن گچ  در طي چند نوبت

وست را با آب گرم و روغن معدني تميز كنيد پ

و جهت جلوگيري از خاراندن پوست از لوسيون 

 .مرطوب كننده استفاده نماييد 

  با تجويز پزشك پس از باز كردن گچ از جوراب

 .هاي كشي استفاده نماييد 

 

  در موعد مقرر براي كنترل يا باز كردن گچ به

 .پزشك خود مراجعه نماييد 

 

 متي و بهروزيبا آرزوي سال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دانشكده پزشكي دانشگاه آزاد اسالمي مشهد

 بهمن 22بيمارستان معاونت آموزشي 

 

گچ گيري و 

  مراقبت از گچ
 

 

 

 

 بهمن   22واحد آموزش بيمارستان 

  ارتوپـديكلينيك تخصصي 

 


